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Odváž sa klopať
Predspev: Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.
Prihovor sa k Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli
verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti.
Haleluja, sláva Bohu!
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a
skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem
a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som
hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho
sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 366
Sláva, pozdrav, kolekta
Epištola Jk 1, 22-27
Pieseň č. 318 (počas 2.v. požehnanie detí)
Evanjelium J 16, 23-27
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 310
Kázeň Lk 11, 9-13
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 544 - 1.v.
Antifóna č. 67
Kňaz: Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo.
Zbor: Lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 544

KKáázzňňoovvýý tteexxtt:: LLkk 1111,, 99--1133
9 Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám
otvorené; 10 lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu
bude otvorené. 11 Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď
si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? 12 Alebo keď si pýta
vajce, či mu podá škorpióna? 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary
svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?

M
Miillooddaarryy
*
Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za všetko dobrodenie, prosí o pokoj,
zdravie a ochranu pre celú rodinu. Venuje na náš cirkevný zbor 50 €.
*
Bohuznáma sestra si s láskou spomína na svojho manžela pri 4. výročí jeho
úmrtia a na svojich blízkych, ktorí ju predišli do večnosti. Porúča celu svoju rodinu
do Božích rúk. Venuje na náš CZ 100 €.
*
Bohuznámy brat venuje na náš CZ 40 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
Nedeľa (5.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka
Utorok (7.5.)
18.30h Nácvik spevokolu

Štvrtok (9.5.)
18.00h Služby Božie
Piatok (10.5.)
18.00h Skúška konfirmandov
19.00h Nácvik spevokolu

Nedeľa (12.5.)
10.30h Služby Božie
10.30h Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
 Vo štvrtok, 9.5.2013 je sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo. Služby Božie budú
o 18.00h.
 Slávnosť konfirmácie bude v našom cirk. zbore budúcu nedeľu o 10.30h. Pozývame
Vás aj na preskúšanie konfirmandov v piatok, 10.5.2013 o 18.00h. Konfirmovaných
bude 6 chlapcov a 3 dievčatá.
 19.5. 2013 budeme mať zborový konvent po skončení služieb Božích.
 Srdečne Vás pozývame na koncert speváckeho zboru Cornerstone University z USA.
Uskutoční sa v pondelok 13. 5. 2013 o 18.30 h. v Novom ev. kostole na Legionárskej ul.
Pôjde o jedno z vystúpení v rámci 19-dňového turné tohto kvalitného zboru v rôznych
krajinách Európy. Vstupné je dobrovoľné.
 Pozývame Vás na Svätodušný literárny večer v Novom ev. kostole na Legionárskej ul.
s autorkami Evou Bachletovou a Jarmilou Konkušovou. Konať sa bude 19. mája 2013
o 18.00h. Jeho súčasťou bude aj čítanie z kníh Riadky bytia a Ako skákať a pritom
nesladnúť. Ste srdečne vítaní!
 Prvá nedeľa v máji bola uznesením Generálneho presbyterstva určená na dobrovoľnú
oferu na rómsku misiu. Bližšie informácie o práci v rámci rómskej misie nájdete v rubrike
RÓMSKA MISIA na webovej stránke www.ecav.sk alebo na webovej stránke cirkevného
zboru ECAV na Slovensku Rankovce: www.rankovce.sk.

